
ٹولکٹکمیونٹی   
 

ظت کیسے کر کہ وه اپنے حقوق کی حفا ہو گی گوں کو مزید معلومات فراہملومیں  ٹ ٹولک اس
 سکتے ہیں۔ 

 

 کیا ہوا؟
 
 
 

 ٨ نومبر  یکا منتخب ہوئے اور امردر ٹرمپ ص کو ڈانلڈ ٢٠١٦
نوریج ٢٠  داریوں کو قبول کیا۔ عہده کی ذمہطور پر اس  رسمیکو  ٢٠١۷  

 
 

                                      ں؟یہہم کیا جانتے 
 
 
 

ے ہیں کہ تر قائم کی۔ ہم جانسی مہم نفرت اور تعصب کی بنیاد پٹرمپ نے اپنی سیا ڈانلڈ
ٹرمپ کیا کریں گے لیکن ہم ٓاپ کو تسلی دینا  یشان ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ ڈانلڈلوگ پر

چاہتے ہیں کہ ہم ٓاپ کے ساتھ ہیں اور ٓاپ کے حقوق کی حفاظت کرنے میں ٓاپ کی  مدد 
 کریں گے۔ 

 

 اب ہم کیا کریں؟ 
 

:گی فراہم ہومزید معلومات  درج ذیل سے متعلق ت میں ٓاپ کواس ٹولک  
 

ات کریں ب اپنے کیس کے بارے میںوکیل سے  
خاندان پر کیا ہو گا  ن تبدیلیوں کا اثر ٓاپ کےکہ ا منصوبہ بنائیں    

معلومات حاصل کریں اپنے حقوق کے بارے میں مزید   
ئم کی اطالع دیںنفرت کے جرا   

ت کے لئےپ کے شہر میں کیا ہو رہا ہے ٓاپ کی جفاظآ     
سے بچیںدھوکہ   

 

 www.nyic.org :مزید معلومات کے لئے 



 ڈاکا کا کیا ہو رہا ہے؟

سپتمبر ۲۰۱۷ کو صدر امریکا ڈانڈ ٹرمپ نے "دیفیرڈ اکشن فور چائلدہود ارائیول (ڈاکا)" ۵
پروگرام کے اختتام کا اعالن کیا۔

آپ کا ڈاکا وڑک پرمٹ تنسیخ کی تاریخ تک قابل

استعمال رہے گا۔ اگر ڈاکا کے ذریعے آپ نے ڈرائیور

الئسنس حاصل کیا ہے تو وہ بھی تنسیخ کی تاریخ تک

ہی قابل استعمال رہے گا۔

اب دی ایچ ایس دیپارٹمنت او ہوملیند سیکیورٹے

نئی درخواست قبول نہیں کریں گے۔ آپ اپنے کیس کو

تجدید کر سکتے ہیں لیکن پہلے کسی بھروسہ مند

   وکیل سے بات کریں۔

www.nyic.org/DACA : ۔ مزید معلومات کے لئے 

کسی بھروسہ مند وکیل سے بات کریں۔ آپ  شاید دیگر

 امیگریشن حلوں کے لئے اہل ہو سکتے ہیں۔

اگر آپ کے پاس ڈاکا ہے تو آپ "اڈوانسڈ پیرول" کے لئے اپالئی

نہیں کر سکتے۔اس کے لئے پہلے آپ کسی بھروسے مند وکیل

سے رابطہ کریں۔

ڈریم ایکت" کو سپانسر کرنے کے لئے اپنے ریاست کے"

حکومتی سینٹر اور نمائندہ سے درخواست کریں

  اس کا کیا مطلب ہے؟



 
 
 
 
   

 

 

 

 

 سے ا پ کے بچوں پا  والے    سکول 

س کے امیگریشن سٹیٹخاندان کے  اور

۔پوچھ سکتے بارے میں نہیں  
 

 

 

 ا پ کے  یہ قانون کے خالف ہے کہ کوئی سکول    

 ات،پیدائش، مذہب، ذ کے ملک  اورا پ کے بچوں

۔   رق کرےفپر  کی بنیاد سٹیٹسیت، یا امیگریشن قوم  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کو انگریزی سیکھنےمیں  بچوںاگر ا پ کے

مدد کی ضرورت ہے  تو ایک خاص پروگرم 

کا حق ہ اس مدد کو حاصل کرنا ان عریذکے 

 ہے۔ 
 
 
 

 
 

سے متعلق کوئی سوال ہو تو اپنے بچوں کی تعلیم  کا ا پاگر  کا حق ہے کہ  یہ ا پ

 مترجمیں کو استعمال کریں۔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v e l y l o c k s . o r g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           www.nyic.org :مزید معلومات کے لئے  

  ہے پ کے بچوں کا حقسکول جانا ا  
 

http://www.nyic.org/
http://www.nyic.org/


 

 
 

سے متعلق اہم معلوماتصحت   
 

امریکا  صدرحاصل کرنے کا حق ہے چاہے طبی امدادکو  ٓاپ
 کوئی بھی ہو

 

   
 

خدمات طبی  تمام لوخنیویارک میں 
کوئی بھی طبی کر سکتے ہیں۔  عمالتاس

ے امیگریشن سٹیٹس کا نہیں ٓاپ کاداره 
۔گا پوچھے  

  
 ٓاپ اہل ہیں تو کسی بھی گورمنٹ یا اگر 

 اندراج میں اپنا پروگرامطبی نجی 
معلومات کے لئے اس  طبی ۔مزید کروایں

 نمبر پر کال کریں:
855-355-5777  

   
 
 
 
 

 نیو یارککا حق ہے  کہ ٓاپ  ٓاپ یہ
 زبانمیں   ےمیں کسی بھی طبی ادار

۔ لیں مدداور مالی   

  
 
 

 
 گورمنٹ ینٹر اور سیونٹی کممیں نیویارک 

ہسپتال اعلی معیارکے ہیں اورکم قیمت کی 
اختیارات معجود ہیں چاہے ٓاپ کا امیگریشن 

ٹیٹس کچھ بھی ہو۔ س      

 
 

www.nyic.org مزید معلومات کے لئے:    



 میں اس تا�شی پر رضامند
نہیں ہوں

1

2

3

5

:آپ کو یہ نہیں کرنا چاہئے

 جھوٹ مت بولیں اور نہ ہی جعلی  دستاویزات

دیں

 ان کو  غیر ملکی شناختی دستاویز مت دیکھائیں

 جب تک وہ  آپ کے نام کا وارنٹ نہ پیش کریں

بھاگنے کی کوشش یا مزاحمت مت کریں

   

 ہمیشہ گرفتاری یا چھاپے کی اط�ع
دیں

 اگر آپ نیو یارک میں رہتے ہیں تو امیگرنٹ دیفینس
:پروجکٹ کو کال کریں
212-725-6422

 اگر آپ نیویارک سے باہر رہتے ہیں تو یونائتڈ وی ڈریم کو
 کال کریں

1-844-363-1423
 کتنے ایجنٹ تھے،ان کے بیج ¨§ کیا تھے، ان کے یونیفارم پر
 کیا لکھا تھا اور کس طرح کی گاڑی چ� رہے تھے یا �ئسنس

  پلیٹ ¨§۔

 ۔ اپنے گھر میں
 داخل ہونے کی
 اجازت مت دیں

 دروازہ مت کھولیں جب
 تک وہ وارنٹ نہ پیش

 کریں جس پر آپ کا نام
اور جج کے دستخط ہوں

۔ اس واقعہ کو ریکورڈ کریں
 آپ اس واقعہ کی تصویر لے سکتے ہیں یا ویڈیو

 بنا سکتے ہیں

 ۔ کسی کاگزات پر دستخط
مت کریں

 کسی کاگز پر دستخط مت کریں بغیر
وکیل سے بات کئے

 ۔ تا�شی لینے کی اجازت مت
دیں

 تا�شی مت کرنے دیں جب تک وہ وارنٹ نہ
پیش کریں

۔ خاموش رہیں
اس جملہ کو دھرائیں 

 آپ کا حق ہے کہ

 اہم معلومات

4

 تیار رہیں۔
ºاگر آپ کو  امیگریشن کی فکر ہے تو اپنی «ت حال بہ 
 سمجھنے کے لئے ایک بھروسہ مند وکیل سے بات کریں ۔

 وکیل سے رابطہ کرنے کی معلومات اپنے پاس رکھیں اگر آپ
 گرفتار ہوتے ہیں۔ اپنے خاندان کے ساتھ اپنی جفاظت کا

 منصوبہ بنائیں اور مشق کریں کہ اگر ایجنٹ آپ کو روکتے
 ہیں تو آپ کیا کہیں گے۔

مزید جانیئے
 اپنی اور اپنے خاندان کی حفاظت کے لئے زیادہ سے زیداہ

معلومات حاصل کریں ۔

 

 اگر امیگریشن ایجنٹ آپ کے گھر آتے ہیں یا آپ کو کہیں سڑک پر!

روکتے ہیں تو آپ کے پاس حقوق ہیں

 خود کو اور اپنے خاندان کو محفوظ رکھیں۔

 میں خاموش رہنا چاہتا 

  ہوں اور وکیل سے بات کرنا

چاہتا ہوں



 
 

پ کے گھر آتے ہیں تو۔۔۔امیگریشن ایجنٹ آ اگر   
 

    بغیر وارنٹ کے اندر مت آنے دیںان کو

 
امیگریشن ایجنٹ پولیس کی طرح 

آ پ کے گھر میں داخل نہیں ہو 
سکتے بغیر وارنٹ کے جس پر جج 

 کے دستخط ہوں۔ 
 دروازه مت کھولیں •

ان سے وارنٹ پیش کرنے کا مطالبہ کریں۔  •
  وارنٹ کو دروازه کے نیچے سے سرکانے کو

کہیں نے کویا کھڑکی سے دیکھا  

 تصدیق کریں کہ وارنٹ پر اپ کا نام ہے۔  •

 
 ایجنٹ آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے  •

لئے نہیں ہے یا کسی ایسے پ کے وارنٹ آ  اگر
پ نہیں جانتے یا شخص کے لئے ہے جس کو آ 

۔اپ کے پتے پر پہلے رہتے تھے   

 
 
 

 اگر ان کے پاس وارنٹ نہیں ہے:

اگر وارنٹ نہیں ہے یا کسی اور کے نام کا ہے جس 
کو آ پ نہیں جانتے تو آ پ ان سے کہیں وه بغیر 

وارنٹ کے اندر نہیں آه سکتے یا وه شخص وہاں 
 نہیں رہتا اور ان کو جانے کو کہیں۔ 

پ ان گر جس شخص کو وه ڈھونڈ رہے ہیں آ ا
پ کو بتانے کی ضرورت کو جانتے ہیں تو آ 

پ ایجنٹ سے رابطہ کی نہیں کہ وه کہاں ہیں۔ آ 
  معلومات لیں اور ان کو جانے کو کہیں۔ 

 
  پاس وارنٹ ہے۔۔۔اگر ان کے 

آ پ کے نام کا وارنٹ ہونے کے باوجود آ پ کے 
 کچھ حقوق ہیں۔

پ ان کو کچھ مت بتائیں۔ یہ کہیں:آ   

ی  ن ک ئی ی آ ک مری "ا
ے  رمیم ک ں ت چوی پان

ے  ت مجھ ح ت
کا  ے  رہن ش  مو خا

" ے۔ ق ہ ح  
 یہ جملہ کو دھرائیں اگر وه آ پ کی بات نہ سننے۔ •

ان کے کسی بھی دستاویز پر دستخط مت  •
کریں۔ ہمیشہ وکیل کے مشوره سے دستخط 

 کریں۔۔
ان کو ایسے کوئی شناختی دستاویزات مت  •

دیں جو غیر ملکی ہوں جیسے کے آپ کا 
 پاسپورٹ۔

 
 

پ کو گرفتار کریںاگر وه آ   

اگر ان کے پاس وارنٹ ہے اور آ پ کو گرفتار 
کرتے ہیں تو کسی کاگز پر دستخط مت کریں اور نہ 

  ہی  کسی بات کا اعتراف کریں

کسی وکیل کا نمبر اپنے پاس  •
 رکھیں۔

اہم فون نمبرز اور دستاویزات کو گھر میں کسی  •
محفوظ جگہ رکھیں تاکہ آ پ کا خاندان یا دوست 

کی مدد کر سکیں۔ پآ   
 

 اس واقعہ کی تفصیالت کا ریکارڈ رکھیں 

کو کہیں کہ وه موبائل سے  اس  شخص گھر میں کسی
ایجنٹ ۔ جب ویڈیو یا آڈیو ریکورڈنگ بنائیںواقعہ کا 

ھی کو جو کچھ ب شخص پ یا کسی اورچلے جائیں تو آ 
جیسے کہ ایجنٹ نے کیا  یاد رہتا ہے وه کاگز پر لکھیں

 پہنا تھا، کونسی گاڑی چال رہے تھے، اور کیا ہوا۔
 

 اس واقعہ کی اطالع دیں: 

۔ پ کے گھر ائے تھےایجنٹ آ  فوراً اطالع دیں کہ  

یفینس گرنٹ دامی رہتے ہیں تو یارک میںنیو پ آ اگر 
 پروجکٹ کو کال کریں:

212-725-6422 

پ نیو یارک سے باہر رہتے ہین تو یونائتڈ اگر آ 
 وی ڈریم کو کال کریں: 

1-844-363-1423 



 
 

ہیں تو۔۔۔ تےپ کو سڑک پر روکآ  اگر امیگریشن ایجنٹ  
 

پ جا سکتے ہیں ان سے پوچھیں اگر آ   

پ کو سڑک پر روکتے ہین اور سوال  کرتے اگر آ 
پ جا سکتے ہیں۔فوراً پوچھیں اگر آ  توہیں    

 
پ ان کے کوئی پ کہیں آ تو آ  اگر وه ہاں کہتے ہیں

بھی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے اورپھر آپ 
 وہاں سے چلے جائیں۔

 
پ کہیں:، آ اگر وه نہ کہتے ہیں  

ن  ئی ی آ ک مری ی "ا ک
ے  رمیم ک ں ت چوی پان

ش  مو خا ے  ت مجھ ح ت
" ے۔ ق ہ ح کا  ے  رہن  

تاالشی کرنے کی اجازت مت دیں انہیں  

سامان کی تاالسی مت کرنے پ کی جیب یا ان کو آ 
 دیں

 
سے کہیں:ان   

پر رضامند نہیں مین اس تاالشی "
 ہوں"

 
کے سوالوں کا جواب مت دیں۔ان   

اپنے امیگریشن سٹیٹس یا پیدائش کے بارے میں 
کوئی سوال کا جواب مت دیں۔ ان سے کہیں آ پ کو 

 خاموش رہنے کا حق ہے۔ 

مت دیکھائیں اتکوئی شناختی دستاویز  
 

ان کو ایسے کوئی شناختی دستاویزات مت دیں  •
آپ کا  جیسے کے  ی ہوںملکغیر  جو 

 پاسپورٹ۔
 

 اس واقعہ کی اطالع دیں

پ کوایجنٹس نے کہاں روکا تھا۔ فوراً اطالع دیں کہ آ   
 

یفینس امیگرنٹ د رہتے ہیں تو یارک میںنیو پ آ اگر 
 پروجکٹ کو کال کریں:

212-725-6422 

پ نیو یارک سے باہر رہتے ہین تو یونائتڈ اگر آ 
 وی ڈریم کو کال کریں: 

1-844-363-1423 

 
 
 

کو دیکھتے ہیں۔۔ جھاپے یا پ کسی گرفتاریاگر آ   
 

 اس واقعہ کی تفصیالت کا ریکارڈ رکھیں 

ر لیں یا یپ اس واقعہ کی تصوپ کا حق ہے کہ آ آ 
۔ دور سے ویڈیو بنائیں  تاکہ بات بنائیں نگریکورڈ

 اور نہ بگڑ جائے۔
 

 نوٹ کریں:

 یہ لکھیں:
 کتنے ایجنٹ تھے •
ان کے بیج نمبر کیا تھے (اگر اپ کو نمبر   •

ئے)نظر آ   
انہوں نے کیا پہنا تھا یا ان کے یونیفارم پر کیا  •

 لکھا تھا۔ 
ال رہے تھے یا الئسنس کس طرح کی گاڑی چ •

 پلیٹ نمبر 

واقعہ کی اطالع دیںاس   

پ نے کیا دیکھافوراً اطالع دیں کہ آ   
 

یفینس امیگرنٹ د رہتے ہیں تو یارک میںنیو اپ اگر 
 پروجکٹ کو کال کریں:

212-725-6422 

پ نیو یارک سے باہر رہتے ہین تو یونائتڈ وی اگر آ 
 ڈریم کو کال کریں: 

1-844-363-1423

 
 
 

 
 

ایجنٹس کا سامنا کرنا بہت خوفناک ہو سکتا ہے لیکن  میگرشنا
وہاں سے فرار ہونے کی کوشش مت کریں، جعلی دستاویزات 
  مت دیں اور کبھی جھوٹ مت بولیں۔



۔ ےپر نگرانی رکھ رہا ہرفتاریوں کی گ (آئیس)اینفورسمنٹ امیگریشن اور کسٹمز ئی دی پی)(آ کٹامیگریشن دیفینس پروج  
 

!اپنے حقوق جانیئے  

 کیا مجھے گرفتار ہونے کا خطره یے؟
ڈھونڈتے ہیں۔ کرنے کے لئے (ملک سے خارج کرنا) کچھ   خاص مہاجرین کو ڈیپورٹک کے ایجنٹس ائیس  

  
:طور پر جن کو ڈیپورٹ کیا جاتا ہے عام  

 
 

 میگریشن اور کسٹمزا
ایک   (آئیس)اینفورسمنٹ

سرکاری اداره ہے جو لوگوں 
(ملک سے خارج کو ڈیپورٹ

کرتا ہے۔ آئیس امریکی  کرنا)
ڈیپارٹمنت او ہوملیند 
سیکیورٹے (ڈی ایچ ایس) کا 
 حصہ ہے۔ 

کر سکتے ہین؟ کو بھی ڈیپورٹئیس ایجنٹس کسی کیا آ   
 ہی جس کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں اس شخص کو پہلے سے سئیس  ایجنٹعام طور پر آ 

اس کے گھر، کام، عدالت،  پھر وه اس شخص کو ڈھونڈنے کے لئےمنتخب کرتے ہیں۔ 
کرتے ہیں کسی کو  انتظار بھی یاکمیونٹی پناه گاه جاتے ہیں۔ کبھی کبھی وه سڑک پر

رنے کے لئے۔ گرفتار ک  
 

نے کا خطره ہے؟کو گرفتار ہوپ ے اگر آ کیا کرنا جاہی  
ر لیا نٹس نے گرفتار کئیس کے ایجپ کو آ پ کیا کریں گے اگر آ اپنے خاندان کے ساتھ کہ آ  بنائیںمنصوبہ  •  
 ریشنوکیل کے بغیر اپنا امیگ ئے۔ یکوئی فیصلہ نہ لیں بغیر اپنے وکیل سے بات ک امیگریشن سے متعلق •

نہ کریں اور نہ ہی امریکا سے باہر سفر  یا گرین کارڈ کو تجدید سٹیٹس تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں
 کریں۔

۔ کے ادارے کو دیتا ہے) امیگریشن پولیس پ کے فنگر پرنٹ یا انگلی کے نشانجرم سے دور رہیں(آ  •
 

 
 Images & Content © IDP 2016    نہیں ہیں۔ ۔ یہ قانونی مشورهگیا ہے کیافراہم صرف معلومات کے لئے کو کاگزات ان  

کی  جھاپے امیگریسن کسی پ نیو یارک میںاگر آ 
ئی ڈی پی کو کال کریں: اطالع دینا چاہتے ہیں تو آ   

212-725-6422 

 امیگریشن پ نیو یارک سے باہر کسیاگر آ 
چھاپے کی اطالع دینا چاہتے ہیں تو یونائیتد وی 

 1423-363-844-1 ڈریم کو کال کریں: 

کیسے استعمال  کے حقوق کیا ہیں اور ان کو پیہ جاننا کہ آ 
کے  اور مدد چیده بات ہے۔ مزید مولوماتکرنا ہے بہت پی

ئی دی پی کی بوکلٹ دیکھیں: لئے آ   
immigrantdefenseproject.org/community-trainings 

KYR@immdefense.org :یا ایمیل کریں   

!ہو سکتا ہے تو ایک منصوبہ بنائیںڈیپوڑت  پ کا کوئی جاننے واالپ یا آ اگر آ   
 

(گرین کارڈ ہولدر)   یزیڈینٹسنینٹ رپرملیگل 
ریکارڈ ہوہی کوئی مجرمانہ جن کا پہلے سے   

! درج ذیل کے باوجود آپ آئیس کا اط رہیںمحت
  نشانہ بن سکتے ہیں:

مانہ ریکارڈ کئی سال قبل کا ہے پ کا مجرآ  •  
 پ نے حواالت میں وقت نہ بہی گزارا ہو  آ  •
پ کا کیس یا جرم معمولی تھا  آ  •  
ہیں  گرین کارڈ ہولدرسے  وقتویل آپ ط •  
اپکے خاندان کے تمام افراد امریکی شہری  •
 ہیں

نہیں  شہریت یا گرین کارڈکے پاس  لوگوں جن 
 ہیں اور اگر انکا مجرمانہ ریکارڈ ہے: 

نشانہ بن سکتے ہیں اگر:ئیس کا پ آ آ اط رہیں: محت   
کارڈ ہو جیسے کہ نشے کا کوئی مجرمانہ ریپ آ  •

 ،کا استعمال یا فروخت میں گاڑی چالنا، منشیات
ا، بندوق رکھن گھریلو تشدد، غیر قانونی طور پر

    ۔ے خطرے میں ڈالنایا کسی بچے کی زندگ

کو یا اس کے بعد  ٢٠١r جنوری ٢پ امریکا میں آ 
 ١یا اپ کو ڈیپورٹ کرنے کا فیصلہ داخل ہوئےتھے

  یا گیا ہے۔سے  ک ٢٠١rجنوری 



تے ہیں ؟  آ  اپ کے پاس سڑک پر یا کسی عام جگہ پرئیس ایجنٹس   کہیں پ کو کیا کرنا چاہئے اگر آ آ   
اپنے نام کی پ کو آ  پ کا نام پکاریں اور وه شاید آ  بہت جلدی ہوتا ہے۔ سب ئیس ایجنٹ کسی کو کھولے عام گرفتار کرتے ہیں تو یہجب آ 

 تصدیق کرنے کو کہیں اور پھر اپ کو گرفتار کریں۔
  "کیا میں جا سکتا ہوں؟"ہ کہیں: پہلے یا اپنا نام بتانے سے پہلے یکچھ کہنے سے  •
  سےر وہاناور پھ "۔ت کے جواب نہیں دینا چاہتا پ کے سواالمیں آ  "میں آپ سے بات نہیں کر سکتا۔کہیں:   تواپ یہ ایجنٹ ہاں کہیںاگر  •

جائیں۔ چلے  
میں اپنا خاموش رہنے کا حق اختیار کر رہا ہوں۔ میں وکیل سے بات کرنا "ہ کہیں: خاموش رہنا کا حق اختیار کریں۔ ی اپنااگر وه نہ کہیں تو آپ  •

۔"چاہتا ہوں   
  "ہوں۔ میں اس تاالشی پر رضامند نہیں"کی کوشش کریں تو یہ کہیں:  امان کی تاالشی لینےاگر وه اپکی جیب یا س  •

نہ کریں۔  بھی مزاحمت دستاویزات مت دیں۔ وہاں سے بھاگنے کی کوشش مت کریں اور  شناختی ں یا جعلیجھوٹ مت بولی •  
پ کے خالف استعمال ہو سکتی معلومات آ  ہو اس کا جواب مت دیں۔ یہ پ کے امیگریشن سٹیٹس یا اپکی پیدائش سے متعلقآ  جو کوئی بھی سوال کاان  •

دیں جیسے کہ پاسپورٹ، شناختی کارڈ، یا ویزا۔ متدستاویزات ان کو  شناختی غیر ملکیہے۔  کوئی بھی   
۔طالبہ کریںیں تو اپنے وکیل سے بات کرنے کا مپ کو عدالت میں بالتے ہاگر آ  •  

جنٹ ہین؟یئیس کے اپ کو معلوم ہو گا کہ وه آ تے  ہیں تو کیا آ کے گھر آ  پآ  یجنٹئیس ااگر آ   
جنٹ اکثر کہتے ہیں کہ وه پولیس سے ہیں اور کسی دوسری  تحقیقات سے متعلق بات یئیس ااط رہیں۔ آ پتا نہ چلے۔ محتپ کو آ  ممکن ہے

  کرنا چاہتے ہیں۔

پ کو گرفتار کرنے کے لئے؟داخل ہو سکتے ہیں آ  پ کے گھر میںآ  ئیس ایجنٹکیا آ    
کی اجازت کے  پ کے گھر مین  کسی بالغ شخصتو وه آ  نہ ہو جس پر جج کے دستخط لیکن اگر ان کے پاس وارنٹ ہو
پ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملتی ۔آ  ان کو سے ۔ صرف دروازه کھولنےہیں بغیر نہیں داخل ہو سکتے  

؟ہیں تے پ کے گھر آ ایجنٹ آ  آپ کو کیا کرنا چاہئے اگر  
ئیس سے۔ان سے پوچھیں وه دی ایچ ایس سے ہیں یا آ  •  
سے بات کریں۔ جھوٹ مت بولیں۔  اچھے لہجہ میں ان سے •  
ہوں۔ ان کو کہیں کے وارنٹ  ے پاس وارنٹ ہے جس پر جج کے دستخطپوچھیں اگر ان کاچھے لہجہ میں  ان سے  •

دیں۔ اگر ان کے پاس وارنٹ نہیں ہے تو دروازه کھولنے سے انکار کریں۔سرکا  دروازے کے نیچے سے کو  
کہاں  پ ان کو بتائیں کہ وه شخصہیں کہ آ یں۔ یہ الزمی نرابطہ کرنے کی معلومات ل ان سےتو  ہوں اگر وه کسی اور کو ڈھونڈ رہے •

اور جھوٹ مت بولیں۔  ۔ملے گا  

؟ہو جائیںپ کے گھر میں داخل ایجنٹ آ  آپ کو گرفتار کرنے کے لئےپ کیا کر سکتے ہیں اگرآ   
وڑھے یا معذور لوگ ہیںبتائین اگر گھر میں بچے، بان کو  •  
کو اپنے گھر سے باہر ہونے کو کہیں اگر ان کے پاس وارنٹ نہیں ہے۔  اگر ان کے پاس وارنٹ نہیں ہے تو ان •  
یہاں سے پ میرے گھر میں ہیں۔ اس بات پر رضامند نہیں ہوں کہ آ  "میںکہیں:  تے ہیں تو انہیںر آ پ کی اجازت کے بغیر انداگر وه آ  •

"یں۔چلے جائ  
  "میں اس تاالشی پر رضامند نہیں ہوں۔ "کہیں: تاالشی لیں تو انہیںپ کے گھر کی اگر وه آ  •

پ کو کسی اور وں کی دیکھ بھال کے لئے آ صحت کا کوئی مسئلہ ہے یا اگر بچ بتائیں اگر اپکی پ کو گرفتار کرتے ہیں تو انہیںاگر وه آ  •
رابطہ کرنا ہے۔ سے  

پ کے حقوق کیا ؟گر آپ گرفتار ہوتے ہیں تو آ ا  
حق ہے  وکیل سے بات کرنے کاحق ہے ۔ اپ کو خاموش رہنے کاپ کوآ  •  
پ کے لئےمستقبل میں فائده مند نہیں  ہو گاجھوٹ مت بولیں۔ یہ آ  •  

مت بتائیں۔ وکیل سے پ کی پیدائش، امیگریشن سٹیٹس یا مجرمانہ ریکارڈ کے بارے مین کچھ پ کو کوئی معلومات دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آ آ  •
طالبہ کریں۔ بات کرنے کا م  

  ۔نہیں ہےکی ضرورت  شناختی دستاویزات دینے ن کو کوئی بھی گر ان کے  پاس وارنٹ نہیں ہے تو اا •
مت کریں۔  ھی دستاویز پر دستخطکسی ب •  

کیا تھا سینڑ فور  اپ ڈیٹ میں ٢٠١٦ئی دی پی نے اس معلومات کو نومبر آ 
مدد سے۔ائینی حقوق کا اداره)کی قانونی کانسٹیٹوشنل رائیٹس (ٓ  

immigrantdefenseproject.org/community-trainings#homeraids مزید معلومات کے لئے:    

KYR@immdefense.org 
  



 
!ئم کو برداشت مت کریںکے جرانفرت   

 
 

بنیاد  مندرجہ ذیل کی فرق نہیں کرنا چاہئےکو بھی کسی 
   :رپ

  ذات 
اور جنسیت  جنس   

پیدائشملک    
  مذہب
  معذوری

 
 
 
 
 

یا ان طالع دیں اپولیس کو اس کے بارے میں کا شکار ہیں تواس چیز یا آپ  ر آپ ایسا کچھ دیکھیںاگ
کریں: نمبرز پر کال  

 
گی  رکھی جائیںپوشیده کالز  تمام  

  
  نیویارک میں:
گورنر ہاٹالئین  : 1-888-392-3644  

 2992-390-866-1 :اٹرنی جنرل
 

میں:نیویارک  سے باہر:نیویارک    
کال کریں   ناسا کاؤنٹی: 911

کی ٹاسک فورسجرائم   516-571-7756 
 

646-610-5267 : ناسا کاؤنٹی جرائم کا یونٹ   

اڈوکیٹپبلک   516-573-3330 
 

212-669-7250 
 :اورینج کاؤنٹی          

          845-615-3640  

                            www.nyic.org:مزید معلومات کے لئے    



 
 

 
دمی نے کہاتی وی پر ایک ا    

سال کے بعد گرین کارڈ مل  ۱۰ہمیں
سکتا ہے۔ میں نے اپوئنتمنٹ بنائی 

 ہے۔

 
 مجھےصرف نقد رقم چاہئے

پ کو گرین کارڈ مل جائے گا!اور پھر ا    
 

 
    ! زبردست  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مل گیا! ک پڑمت ہمیں وڑدیکھو 
اب کچھ ہی وقت میں گرین کاڑد 

ئے گا!بھی مل جا   

وکیل سے  گئے ہیں لیکنگزر مہینے
جواب نہیں ا یا۔ اور اب ڈاک میں یہ 

 خط ا یا ہے!

  

  

 

ہمارے خالف  میں لکھا ہے کہاس 
یشن کی کاروائی چل رہی ہے۔ ڈیپورٹ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ڈیپورٹیشن یہ 

 کیس کیوں

ہے؟ وکیل نے 

 ہمیںکہا تھا 

سال کا  ۱۰

ہے؟ مال ویزا  

  

 

 
معاف کی جیئے لیکن  

سال کا ویزا نہیں  ۱۰

 پ کوملتا۔اب شاید ا  
کیا جائے گا ڈیپورٹ  

.  

LEGAL 
CLINIC 
TODAY 

 
 
 

 
 

نے کیا کیا؟ ہمیہ   

گرین  پیسے ضائع ہو گئے، 

ہو  اور اب ہم ڈیپورٹ کارڈ نہین مال

 رہے ہیں

 

دلوا سکتے ہیں تو ان پر  کا ویزا سال ۱۰اگر ا پ کو کوئی کہہ کہ وہ ا پ کو
  بھروسہ مت کریں!

 

 

کے لئے:مدد   

1-800-566-7636 



  
 
  آپ کے وکیل کو یہ کرنا چاہئے:

 

 
 

 

یںپ کی اختیارات کی مکمل طور پر وضاحت کراور آ قانون  .1   
اور عدالت  فراہم کریںپ کے کیس سے متعلق تمام معلومات اپ کو آ  .2

پ کو باتئیں۔ میں حاضری کی تاریخ اور اپوینٹمنٹ کے بارے مین آ   
 
پ ر وہ دستخط کریں اور آ جو وہ تیار کرتے ہیں ان پ زتمام کاگزات اور فارم .3

اداروں میں جمع کریں۔  سرکاریکی طرف سے   
 
اداروں میں جمع کیئے ہیں ان کی  سرکاریجو  زپ کو تمام کاگزات اور فارمآ  .4

(ہو تو بھی کینہیں ادا  فیسکو وکیل اپنے  اگر پ کو فراہم کریں  )کاپی آ    
 
 تمام فیس جو وہ وصول کررہے ہیں ان  کی لکھ کر وضاحت کریں۔ .5
 
پ کی  فون کالز او ایمیل کا فوری طور پر جواب دیں۔ آ  .6   
ئیں۔ پ کے ساتھ  عزت واحترام سے پیش آ یشہ آ ہم .7  
 
تعلق تمام معلومات کو پوشیدہ رکھیں۔پ سے مآ  .8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 کا ثبوت طلب کریں۔ اسناد پیشہ ورانہ تعلیمی اوران کے 



  کریں۔ )ہمیشہ رقم ادا  ہطلبکا م کوئی بھی رقم ادا کرنے کے بعد رسید
ڈر کا استعمال کریں(  رکرنے کے لئے  چیک یا منی آ   





  نئے وکیل کو منتخب کریں۔ ان کو فایڑ کریں اور 

 تمام کاگزات اور فارمز کی کاپی حاصل کریں۔ 


 
 



وکیل ہے۔۔۔ پ کے پاسآ اگر   

پ کا حق ہے:آ   

!کا شکار مت بنیںہ دھوک  

 نقد رقم ادا مت کریں
 )ہمیشہ رقم ادا کرنے کے لئے  چیک یا منی آرڈر کا استعمال کریں(

 

 مدد حاصل کریں

 
معلومات کے لئے:مزید   

www.protectingimmigrants.org 
 

  نیو امریکن ہاٹالئین کو کال کریں:

(800-566-7636) 
 

  مفت یا کم قیمت میں وکیل یا قانونی ہاٹالئیں کے ذریعے
 نمائندہ کو تاالش کریں

 
 غیر منافع تنظیموں کی معلومات حاصل کریں 

 



 

پ کے وکیل کو یہ نہیں کرنا چاہئے: آ   
 
 

ڑرویو میں حاضر نہ ہوں تپ کو بتائے بغیر عدالت میں یا اینآ  .1   
پ کو جھوٹ بولنے کو کہیںآ   .2  
 
پ کو خالی فارم پر یا جھوٹی معلومات پر آ  .3

  دستخط کرنے کو کہیں
پ کے اصل دستاویزات کو رکھ لیں۔ آ  .4  
 
جمع کرنے کو کہیں۔ سرکاری ادارے میںجعلی دستاویزات کو .5  

مفت امیگریشن فارمز کے 
 لئے:

 

www.uscis.gov 
 
 
 
 
 

 

یںسے بچدھوکہ   
 
 

 

 

 مکمل طور پر تمام کاگزات کو دشتخط کرنے سے پہلے پڑھیں۔ 
 

 

 
 
 

کریں اور  نہ دستخط پر  یا جھوٹی معلومات خالی فارمکبھی 
 نہ  ہی ان کے لئے رقم ادا کریں۔  

 

 
 
 

نہ دیں۔ رکھنے کے لئے اصل دستاویزات کسی کو  
 

 

 
 
 ہمیشہ اپنے دستاویزات کی کاپی بنا کر رکھیں۔ 

 
 
 
 
 

مدد  حاصل کریں: امیگریشن   
 

 نمائندہ قانونی مشورہ دے سکتے ہیں۔ سے تصدیق شدہ (بی ائی اے بورڈ او امیگریشن اپیلز )صرف وکیل اور 


 تراول ایجنٹ یا تیکس فارم تیار کرنے والوں کو پیسے مت دیں یا ان سے فارم مکمل کرنے ک لئے مشورہ یا مدد مت لیں۔    کبھی کسی 
  ٓبھی ہو سکتے ہیں۔)ملک سے خارج( پ ڈیپورٹ ضائع ہوں گے بلکہ آ پ غلط فارم جمع کرتے ہیں تو نہ ہی صرف پیسے اگر ا 

 

حقیقت میں جھوٹ ہو۔ وشایدلگے تبہت اچھا  اگر سننے میں ہی   
 

 
 پ اہل نہ ہو۔ دہ کرتے ہیں جن کے لئے آ ف  پیسے کے لئے ایسے  امیگریشن فوائد کا وعدھوکے باز اکثر  صر 

 ایماندار ہونا چاہئے ۔  ہمیشہ کو نمائندہ سے تصدیق شدہبی ائی اے کیل اور اگر کوئی بری خبر بھی ہو تو و  



 
 

 

www.nyic.org:مزید معلومات کے لئے  

http://www.nyic.org/


www.nyic.org:مزید معلومات کے لئے  

 

 

ئیں:بنامنسوبہ   
پ سکتے ہیں یا آ  احراست میں لےگرفتار کر سکتے ہیں ی کو پآ  امیگریشن ایجنٹس پ کو لگتا ہےآ اگر 

ے لئے ایک منصوبہ ہو سکتے ہیں تو اپنی اور اپنے خاندان کی حفاظت ک (امریکا سے خارج)ڈیپورٹ
  ۔ پ اور اپکے خاندان کی مدد کرے گیآ اس منصوبہ کو تیار کرنے میں  درچ ذیل چیکلسٹ۔  بنائیں

اپنے پاس رکھیں    کارڈشناختی      

 
 

کاڑڈ    سکول        نیویارک سٹی شناختی کارڈ       گرین کارڈ        ریاستتی شناختی کارڈ              
 

کے نمبر یاد رکھیں کاڑدشناختی   
کا  ایلین  پ کو حراست میں لے لیا جائے تو اپاگر آ  

خاندان  کا اپ سے ریجستریشن یا یو ایس سی ائی ایس نمبر
کے پاس یہ نمبر نہیں ہے تو  ۔  اگر اپسکتا ہےپ کو ڈھونڈ آ 
کے نام اورپیدائش کی تاریخ سے  پ کو اپکا خاندان آ  پآ 

  بھی ڈھونڈ سکتا ہے۔ 
 

ے" کارڈ اپنے پاس رکھیں یئ"اپنے حقوق کو جان   
 

س کارڈ کوامیگریشن ایجنٹ یا پولیس کو اگر ٓاپ گرفتار ہوتے ہیں تو ا 
پ ان کو پ اپنا خاموش رہنا کا حق اختیار کر سکیں۔ آ آ  تاکیپیش کریں 

میں کیسے  امریکاپ پ کی پیدائش کہاں ہوئی تھی یا  آ مت بتائیں کہ آ 
تاویزات اپنے پاس مت دس۔ کسی اور ملک کے شناختی ےئداخل ہو

استعمال ہو سکتے ٓاپ کے خالف میں  پورٹیشن کروائیرکھیں۔ یہ ڈی
۔ہیں . 

بنائیں کی فہرست ےرابطایمرجنسی   
ہ کے نام ہرست بنائیں جس میں ایمرجنسی رابطایک ف

کے خاندان کی اہم صحت اور دیکھ  اورفون نمبر اوراپ
 بھال کی  معلومات ہو۔

 
کو محفوظ رکھیں دستاویزاتاہم   
پ اور اپ کے خاندان کے آ  ات جیسے کہاہم دستاویز

محفوظ جگہ  کسیکیٹ یپاسپورٹ اور پیدائش کا سرٹیف
رکھیں۔ 



www.nyic.org:مزید معلومات کے لئے  

 

 

 
لئے انتظام کریں اپنے خاندان کی دیکھ بھال کے  

 
کو یاد رکھیں اہم فون نمبرز    

اور دیگر وکیل  بھروسہ مندلٹ، اور، ملک کی قونسپنے ڈاکترا
یاد رکھیں۔ وک اہم نمبرز  

 

 
 
 

 اپنے بچوں کے لئے انتظام کریں۔
نے بچوں کی دیکھ بھال کے لئے کسی کو منتخب کریں۔ اپ

 اپنےوکیل سے بات کریں "سپیشل پاور او اٹرنی فور چائلدکیر"
 پآ  کو مکمل کرنے کے لئے جس سے عارظی طور پر فارم

بھروسہ مند  کوئی قانونی طور پر دیکھ بھال کی کے بچوں
  کرسکتا ہے اگر اپ کو حراست میں لیا جاتا ہے۔  شخص

 

  جنرل پاور او اٹرنی
اپنے وکیل سے بات کریں "جنرل پاور او اٹرنی" فارم مکمل کرنے 

یا کسی اور بھروسہ مند  شریک حیات کے  پکے لئے ۔ اس سے آ 
۔  گا قانونی طور پر حق ملے ٓاپ کے لئے فیصلہ لینا کاکو شخص  

 
کو یاد رکھیں تایدوااپنی    

اپنی اور اپنے خاندان کی صحت کی معلومات کو یاد رکھیں۔  
اگر  ۔کی فہرست بنائیں جس میں دوا کا نام اور ڈوس ہو ادویات

امیگریشن ایجنٹ  فہرستٓاپ کو حراست میں لیا جاتا ہے تو یہ 
 کو دیں ۔ 

 
 گھر کی چابی کی کاپی بنا کر رکھیں  

پ کسی رشتہ دار یا دوست کو ابی کی نقل بنا کر رکھیں جو آ چ
پ کو حراست میں لیا جاتا ہے۔ دے سکتے ہیں اگر آ   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کال کریں:
 

  نیویارک نیو امریکنس ہاٹالئین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سماچی خدمات  سے متعلق معلومات فراہم کرتا ہے امریکنس ہاٹالئین  امیگریشن اور نیو نیو یارک  
 

 تمام کالز اور کفتگو پوشیده رہتی ہیں •
  کالز کا جواب مختلف زبانوں میں دیا جاتا ہے۔ •
اٹالئین امریکی شہریت اور امیگریشن کے ادارے سے منسلک نہیں ہے۔ہیہ  • . 
وکیل یا قانونی  اور کالز آگے ہم قانونی مشوره نہیں دیتے۔ امیگریشن کی اہلت سے متعلق سوال •

ہیں۔ نمائنده کو  دی جاتی  
 

c a  
 

 پروجکٹ
رویسس کیتھولک چیراٹی کمیونٹی س  

 نیو یارک ریاست نیو امریکن کا دفتر
   

تعلق کوئی سوال ہے؟پ کا امیگریشن سے مکیا آ   
 

: نیو یارک امیگریشن ہاٹالئینسابقنام    
:پیر  سے جمعہ  

9a.m. - 8p.m. EST  
 

 (نیو یارک سے) 1-800-566-7636
 (دوسری ریاستوں سے) 1-212-419-3737
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